
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 
Proiect CNFIS – FDI – 2021 – 0183 

 
Titlu proiect: 
SAS-UNITBV și clubul antreprenorilor; împreună pentru educația antreprenorială a studenților 
Domeniul 4: Susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din cadrul universităţilor 
 
Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea unei relații de colaborare, între Societatea 
Antreprenorială Studențească a Universității Transilvania (SAS-UNITBV) și antreprenori de succes, cu scopul 
transferului de cunoștiințe specifice către studenți ca și suport pentru dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale. S-a urmărit dezvoltarea acestor competențe în rândul studenților, într-un dublu sens, 
respectiv cu utilizare către propria afacere, sau, sub aspect intraprenorial, în interiorul unei organizații. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: 
 
O.1. Dezvoltarea clubului antreprenorilor de pe lângă SAS-UNITBV sub deviza Together in learning, 
together in practice - amenajarea și dotarea unui  spațiu consacrat clubului  – Corpul E, Colina Universității. 

A 1.1  A fost  dezvoltat, împreună cu colaboratorii din mediul  de  afaceri din zona  Brașov,  Clubul 
antreprenorilor. Clubul își propune să  contribuie la dezvoltarea unei  culturi  antreprenoriale în Universitatea 
Transilvania, cultură bazată pe  inovație, viziune,  gândire pozitivă  dar  și cu accente pe  educație financiară, 
juridică  și civică. 

Întâlnirea între antreprenorii locali și coordonatorii SAS-UNITBV, în vederea constituirii Clubului 
antreprenorilor, a avut  loc in SAS-UNITBV lounge (corpul  C - Colina Universității) in data de 16.06.2021. 

A 1.2  A fost  amenajat un spațiu destinat Clubului antreprenorilor în incinta  Holului E – Colina Universității, 
ca și spațiu de dialog  și co-working. 

A 1.3  Au fost  organizate întâlniri  periodice între  studenți si antreprenori în cadrul  cărora au  fost  prezentate 
exemple de succes în antreprenoriat și inițiative ale  tinerilor  în zona  de  start-up. 

A. 1.4  Au fost publicate, pe site-ul  sas.unitbv.ro, articole, analize și interviuri în domeniul antreprenoriatului. 

O.2. Dezvoltarea spațiilor complementare  clubului  antreprenorilor – lounge club antreprenorial și Biroul 
de  relații  cu mediul economic - BRME. 

A 2.1 Au fost amenajate si dotate spațiile complementare Clubului antreprenorilor: 
- S-a amenajat și dotat (inclusiv mobilier) spațiul aferent Lounge-ului antreprenorial, pentru discuții și 
expoziții  – Corp E; 
- S-au amenajat și dotat (inclusiv mobilier) spațiile aferente Biroului de relații  cu mediul  economic – Rectorat. 

O.3.  Promovarea cunoștințelor antreprenoriale  în  rândul studenților universității, din  toate  domeniile 
de  studii,  cu participarea  membrilor clubului  antreprenorilor. 

A 3.1 A fost organizat cursul  „Inovaţie interdisciplinară și aplicabilitate antreprenorială”, adresat studenților 
de la facultățile tehnice inginerești, de  la științe economice, medicină și matematică-informatică. Cursul  a 

RECTORAT 
Bulevardul Eroilor 29 
500036 – Brașov 
Tel./fax: +40 268.410.525 | +40 268.412.088 
rectorat@unitbv.ro | www.unitbv.ro 

mailto:rectorat@unitbv.ro


fost  realizat sub  coordonarea SAS-UNITBV, in colaborare cu reprezentanți ai mediului de  afaceri si cadre 
didactice de  la diferite facultăți ale  Universității Transilvania. 

A 3.2  A fost realizat un articol ştiinţific intitulat Within the Entrepreneurship Ecosystem: Are innovation 
clusters strategic approach boosting businesses sustainable development ?, publicat in jurnalul  Sustainability 
(MDPI) publicarea (cotat ISI) -2021, 13,  11762. https://doi.org/10.3390/su132111762. 

O.4. Reconsiderarea unor  programe de  studii  prin asocierea cunoștințelor de  domeniu cu cele  specifice 
antreprenoriatului, cu deschidere către piața muncii  în sensuri antre și intraprenoriale – dezvoltarea 
primului  program de  studii  de  licență Antreprenoriat în inginerie. 

A 4.1  S-a realizat dosarul de acreditare aferent programului de studii Antreprenoriat în Ingineria materialelor, 
program aprobat de  către ARACIS. Acest  program va  rula  începând cu  anul  universitar 2022-2023. Procesul 
a  fost  susținut de Universitatea Transilvania și realizat în colaborare cu  SAS-UNITBV; 

A 4.2  Au fost susținute mai multe cursuri, cu teme antreprenoriale, la diferite facultăți, de către invitați  din 
zona  de business. 

O.5. Dezvoltarea unor activități comune împreună cu alte  societăți antreprenoriale studențești din țară, 
de tip benchmarking, cu scopul unei mai bune cunoașteri și a schimbului de bune practici. 

A 5.1 A fost realizat și semnat un parteneriat cu Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul  
Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. In data de  22/10/2021 a fost  organizat, in 
parteneriat cu SAS- UMF Carol Davila,  la Brașov,  la Aula Universității Transilvania, workshop-ul intitulat: 
Necesități si oportunități antreprenoriale in medicina actuala, cu participarea studenților ambelor 
universități. 

A 5.2  Au fost  organizate o serie de  activități, premergătoare  Hackaton-ului Green  Life, care  au  constat în 
promovarea evenimentului, recrutarea, promovarea și pregătirea mentorilor pentru hackaton, selectarea  
membrilor juriului,  instruirea participanților privind  regulile de  desfășurare ale  hackatonului. 

A 5.3  Pe  parcursul a  2 zile (16-17.11.2011) s-a  desfășurat (in person) evenimentul Green Life Hackathon, la 
care  au participat 31 de  studenți de  la mai  multe facultăți din Universitatea Transilvania. Aceștia  au  format 
9 echipe care  au  fost îndrumate în realizarea unui produs de către 10 mentori. Hackathon-ul s-a încheiat cu 
o sesiune de piching,  în cadrul  căreia fiecare echipa si-a prezentat proiectul, iar juriul format din 6 membrii,  
au evaluat proiectele si au desemnat câștigătorii: 

Locul I, Echipa  ANPI - dispozitiv si aplicație de monitorizarea stare de sănătate seniori (5 studenți); 
Locul II, Echipa  Wair - dispozitiv și aplicație pentru monitorizarea calității aerului (4 studenți); 
Locul III, Echipa  INNO Therapist - dispozitiv și aplicație pentru monitorizarea stării  de spirit/sănătății mintale 
(4 studenți); 
Premiul special, Echipa  Cimitirul Verde  (2 studenți).În total  au fost acordate 15 premii. 

O6.  Administrarea, promovarea  și dezvoltarea  Societății Antreprenoriale Studențești  (SAS-UNITBV)  și a  
spațiilor deja amenajate pentru aceasta, pe  baza unor  concepte de  management eficient. 

A 6.1 Au fost planificate permanent, monitorizate şi evaluate activitățile proiectului;  

A 6.2 Au fost realizate situațiile intermediare tehnice şi financiare; 

A 6.3 Au fost elaborate documentațiile pentru realizarea de achiziții publice, necesare derulării activităților 
proiectului;  

A 6.4 Au fost achiziționate consumabile, materiale şi obiecte de inventar, necesare derulării activităților 
proiectului. 

 
Detalii suplimentare la: sas.unitbv.ro 

 
 
 



DEVIZ POSTCALCUL 
 

 

 
Nr. crt. 

 

 
 DENUMIRE CAPITOL BUGET 

 TOTAL VALOARE PROIECT 
 [LEI] 

 VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ 
  [LEI] 

APROBATĂ - ME  COFINANȚARE   APROBATĂ - ME COFINANȚARE 

I. Cheltuieli de  personal  35.000,00  0,00   35.000,00   0,00 

 

I.1. 
din care, cheltuieli de 
management 

 

 7.000,00 
 

 0,00 
 

  7.000,00 
 

  0,00 

II. Cheltuieli materiale  171.060,00  0,00   171.060,00   0,00 

III. Alte cheltuieli eligibile  30.940,00  0,00   30.940,00   0,00 

 
IV. 

Alte  cheltuieli finanțate din 
veniturile proprii ale 
universității 

 
 0,00 

 
 1.000.000,00 

 
  0,00 

 
  1.093.002,05 

TOTAL (pe tipuri de finanțare)  237.000,00  1.000.000,00   237.000,00   1.093.002,05 

TOTAL GENERAL  1.237.000,00   1.330.002,05 

 
 

Director de proiect: 
 
Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU 


